WARUNKI GWARANCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Produkt objęty jest 24 miesięczna gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest
zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu
(paragon, faktura, nr zamówienia).
1.

Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w
okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.

2.

Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od
dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.

3.

Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą
lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.

4.

Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje
dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

5.

Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.

6.

Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi
konieczność dokonania trzech napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z
przeznaczeniem.

7.

Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie.

8.

Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.

9.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z
instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby naprawy lub przeróbki sprzętu będą
równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy klienta nie podlegają gwarancji.

10.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie
pożary itp.

11.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.

Paralizator elektryczny Blackfire Blaster
Opisywany paralizator generuje impulsy poniżej 10mA. Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja
1999r. o broni i amunicji, z późniejszymi zmianami: „Art.11 Pozwolenia na broń nie wymaga się
w przypadku: p.7 posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą
energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10mA”), w
związku z tym na posiadanie tego paralizatora nie jest wymagane pozwolenie.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno
wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego
sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy
skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie
nabyto produkt.

IMPORTER:

MILITARIA.PL

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16
tel. (071) 347 47 95
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

OSTRZEŻENIE

B U D O WA PA R A L I Z AT O R A

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy z urządzeniem zapoznaj się z zaleceniami niniejszej instrukcji i
upewnij się, że dobrze zrozumiałeś/-aś jej zalecenia. W przypadku wątpliwości lub niejasności zapytaj
sprzedawcę o szczegóły.
1.

Urządzenie nie jest wodoodporne, trzymaj je z daleka od wody, deszczu itp. Jeżeli urządzenie
ulegnie zamoczeniu, nie używaj go. Grozi to porażeniem prądem.
2. Nie otwieraj, nie rozkładaj i nie modyfikuj urządzenia. Wiąże się to z ryzykiem porażenia. Dodatkowo
skutkuje utratą gwarancji.
3. Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych.
4. Nie przechowuj w pobliży gorących przedmiotów, nie wystawiaj urządzenia na działanie światła
słonecznego ani na temp. powyżej 48 st. C
5. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
6. Przestrzegaj prawa! Fakt posiadania paralizatora bez pozwolenia nie oznacza prawa do dowolnego
nim dysponowania i podejmowania każdej akcji.
7. Nigdy nie kieruj paralizator w kierunku żadnej osoby, ani innej istoty niż ta, wobec której zamierzasz
użyć paralizatora.
8. Nie atakuj oczu, ani pozostałych części twarzy i szyi.
9. Paralizator może działać nieprawidłowo, jeśli akumulator nie będzie wystarczająco naładowany.
10. Nie używaj paralizatora w bezpośredniej styczności z materiałami łatwopalnymi. Łuk elektryczny
może spowodować zapłon benzyn i innych płynów łatwopalnych.
11. Użycie paralizatora powoduje czasowe oszołomienie, a nawet utratę świadomości. Może to być
niebezpieczne (włącznie ze skutkiem śmiertelnym) np. dla osób kąpiących się i pływających.
Pamiętaj o takich zagrożeniach i przewiduj ich skutki podejmując decyzję o użyciu paralizatora
elektrycznego.
12. Przenoś paralizator w przeznaczonym do tego pokrowcu lub innym zamkniętym opakowaniu, które
zabezpieczy go przed przypadkowym odbezpieczeniem lub uruchomienie.

WA Ż N E : P R Z E C Z Y TA J P R Z E D U Ż Y C I E M
Paralizator elektryczny jest bronią defensywną, nie zagrażającą życiu, natomiast mogącą stanowić zagrożenie dla
osób z wadami lub implantami( zastawką, rozrusznikiem) serca. Został stworzony do neutralizacji napastnika w
bezpośrednim kontakcie bez ryzyka dokonania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub życiu. Jednak ważne jest aby
uświadomić sobie, że efekt psychologiczny oddziaływania paralizatora elektrycznego jest nieprzewidywalny i pociąga
za sobą duże ryzyko wywołania trwałych urazów psychicznych, obrażeń a nawet śmierci.
Ten model paralizatora działa w oparciu o napięcie wytworzone ładowalnego akumulatora. Elektroniczny układ
powoduje przetworzenie energii niskiego napięcia na krótkie akcje niskiego natężenia. Opisywany paralizator nie
przekracza natężenia 10mA. Niskie natężenie nie powoduje trwałych uszkodzeń ciała (oprócz ewentualnych
niewielkich uszkodzeń naskórka),jednak wysoki potencjał może powodować skurcze mięśni oraz ból stawów.
UWAGA: paralizator użyty wobec napastnika posiadającego elektryczny rozrusznik bądź zastawkę serca może
zakłócić działanie tych urządzeń medycznych. Nieprzewidziane skutki prawne odparcia ataku takiego napastnika nie
mogą stanowić podstawy postawienia zarzutów osobie napadniętej.
Paralizator nie działa na zasadzie dostarczenia bodźca bólowego i nie powoduje nadmiernych cierpień.
Podstawowym zadaniem jest dostarczenie elektrycznego bodźca do układu nerwowego powodującego silny skurcz
mięśni oraz wyjątkowo nieprzyjemne uczucie dreszczy, co ma spowodować głęboką niechęć do kontynuowania
napaści. Trwające kilka sekund użycie paralizatora wobec istoty żywej, może powodować utratę orientacji, równowagi
a nawet przytomności. Skutki uderzenia prądu napastnik może odczuwać jeszcze kilkanaście minut po zdarzeniu.
Paralizator może również służyć jako skuteczne narzędzie odstraszające. Włączony lecz nie oddziaływujący łukiem
elektrycznym na napastnika wydaje bardzo nieprzyjemny dźwięk, a widok łuku może powstrzymać napastnika przed
podjęciem lub kontynuowaniem napaści.
Zastosowanie technologii pozwalającej zmniejszyć natężenie prądu oddziaływującego na napastnika czyni to
urządzenie bezpiecznym z medycznego punktu widzenia. Nie należy wyzwalać łuku elektrycznego bez zetknięcia
elektrod z obiektem ataku na czas dłuższy niż jedna sekunda, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie,
rozszczepienie lub pęknięcie. W związku z powyższym paralizator powinien być traktowany jak broń i używany
jedynie w sytuacjach, które niosą za sobą co najmniej porównywalne lub wyższe ryzyko.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Przesuń przełącznik o jeden stopień w kierunku frontu
urządzenia, włączy się laser (infrared aiming). Wyceluj
paralizator w cel, używając jego osi jako osi celowania.
Celownik laserowy dodatkowo wspomaga celowanie,
wskazując orientacyjny obszar w który powinny trafić
elektrody.
Przesuniecie ponownie przełącznika o kolejny stopień,
spowoduje włączenie syreny alarmowej.
Po ponownym przesunięciu przełącznika, włączy się zasilanie
dla paralizatora, który znajduje się wtedy w stanie gotowości
do użycia. Potwierdza to czerwona lampka(Shock indicator).
Naciśnij „shock buton”, aby wystrzelić elektrody i
wygenerować ładunek wysokiego napięcia (skuteczny zasięg
rażenia to 4m) Po wystrzeleniu elektrod, wciśnięcie przycisku
powoduje rażenie celu prądem poprzez przewody łączące
elektrody z paralizatorem.
Jeśli chcesz użyć paralizatora bez elektrod, usuń cartridge i
naciśnij przycisk :shock buton” - uruchomi on elektrody
znajdujące się na froncie paralizatora – aby spowodować
porażenie napastnika, paralizator należy przyłożyć do
napastnika.

I N S TA L A C J A C A R T R I D G E
Kartridż paralizatora to wkład przeznaczony do wystrzeliwania dwóch elektrod na przewodach, przewodzących prąd o
wysokim napięciu do celu.
Przed zainstalowaniem kartridża należy wyłączyć zasilanie, poprzez przesunięcie włącznika w dolną, najniższą pozycję.
Następnie wsuń kartridż w otwór znajdujący się z przodu urządzenia. Dociśnij go aż do usłyszenia kliknięcia.
Usunięcie kartridża: naciśnij na klamry znajdujące się z boku cartridge i wyjmij go z urządzenia.

Ł A D O WA N I E PA R A L I Z AT O R A
•
•
•
•

Przed pierwszym użyciem, naładuj paralizator.
Doładowuj go co 15-20 dni.
Ładowanie może odbywać się wyłącznie za pomocą dostarczonego przewodu.
Gniazdo ładowania paralizatora jest oznaczone na rysunku jako „charging interface”.

